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Uzasadnienie  

do Uchwały Nr IX/85/15 

Rady Gminy Suchy Las 

z dnia 27 sierpnia 2015 r. 

 

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Biedrusko na terenie działki o nr ewid. 27/4, zwanej dalej „planem”, o której mowa w uchwale, 
opracowany został zgodnie z następującymi przepisami: 

-    ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze  

      zmianami), 

-    ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

      z 2015 r. poz. 199 ze zmianami), 

-    ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232  

      ze zmianami), 

-    ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego  

      ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  

      na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami), 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 

      zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, 

      poz. 1587). 

 

Prace nad planem rozpoczęto po podjęciu przez Radę Gminy Suchy Las                         

Uchwały Nr XXIX/256/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 

Biedrusko na terenie działki o nr ewid. 27/4. 

Projekt planu został, po licznych wnioskach inwestora, przygotowany przez urbanistę dopiero 

w 2011 roku. 

W dniu 25 lipca 2011 r. projekt planu został zaopiniowany na posiedzeniu Gminnej Komisji 

Urbanistyczno-Architektonicznej. 

Pismami z dnia 5 grudnia 2011 r. projekt planu został przesłany do zaopiniowania. 
W dniu 13 stycznia 2012 r. projekt planu został zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Poznaniu.  

Po wprowadzeniu korekt projekt planu został - pismami z dnia 29 marca 2012 r. - przesłany do 
uzgodnienia. 

W dniach od 9 lipca 2012 r. do 7 sierpnia 2012 r. projekt planu, wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko, został wyłożony do publicznego wglądu a termin wnoszenia uwag do projektu 

planu wyznaczono do dnia 24 sierpnia 2012 r. 

W dniu 30 lipca 2012 r. zorganizowano dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu 
rozwiązaniami. 
Do projektu planu nie wniesiono żadnych uwag. 
 

W dniu 25 kwietnia 2013 r. przedłożono Radzie Gminy Suchy Las projekt planu, wraz  
z załącznikami, do rozpatrzenia i uchwalenia. Rada Gminy stwierdziła jednak konieczność 
dokonania zmian w - przedłożonym do uchwalenia - projekcie planu i w dniu 15 lipca 2013 r. 

podjęła Uchwałę Nr XXXVII/364/13 w tej sprawie.    

 

Projekt planu został poprawiony a następnie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
powtórnie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 18 września 2013 r. do 18 paździer-
nika 2013 r. 

Termin wnoszenia uwag do projektu planu wyznaczono do dnia 4 listopada 2013 r. 

W dniu 14 października 2013 r. zorganizowano dyskusję publiczną nad przyjętymi  
w projekcie planu rozwiązaniami. 
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Do projektu planu wniesiono 19 pism z trzema uwagami, z których Wójt Gminy: 
- odrzucił 1 uwagę, 

- uwzględnił częściowo 2 uwagi.  

 

Projekt planu został poprawiony o uwzględnione częściowo uwagi a następnie - ze względu  

na zmianę przeznaczenia terenu w granicach obszaru Natura 2000 - kolejny raz przesłany, 

pismami z dnia 23 stycznia 2014 r., do zaopiniowania a następnie, pismami z dnia 13 maja 

2014r., do uzgodnienia. 

Po uzgodnieniach projekt planu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, został 

wyłożony trzeci raz do publicznego wglądu w dniach od 3 września 2014 r. do 3 października 

2014 r., a termin wnoszenia uwag do projektu planu wyznaczono do 17 października 2014 r. 

W dniu 29 września 2014 r. zorganizowano dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie  

planu rozwiązaniami. 

Do projektu planu wniesiono 10 uwag, w tym jedną o tej samej treści jak uwaga złożona 

podczas powtórnego wyłożenia do publicznego wglądu, z których Wójt Gminy: 

- odrzucił 6 uwag, 

- uwzględnił częściowo 3 uwagi, 

- uwzględnił 1 uwagę.  

 

Projekt planu został poprawiony o uwzględnione i częściowo uwzględnione uwagi a następnie, 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wyłożony czwarty raz do publicznego wglądu 

w dniach od 28 stycznia 2015 r. do 10 marca 2015 r. 

Termin wnoszenia uwag do projektu planu wyznaczono do dnia 25 marca 2015 r. 

W dniu 9 marca 2015 r. zorganizowano dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu 

rozwiązaniami. 

Do projektu planu nie wniesiono żadnych uwag. 

 

Ze względu na zawiadomienie o pierwszym wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu 

przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo 

o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446 ze zmianami)  

w projekcie planu nie zastosowano przepisów tej ustawy. 

 

Projekt planu został uchwalony Uchwałą Nr VII/58/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 maja 

2015 r. 

Po uchwaleniu uchwała w sprawie planu, wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac 

planistycznych, została przekazana Wojewodzie Wielkopolskiemu w celu oceny zgodności  

z przepisami prawnymi i ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  

 

Wojewoda Wielkopolski - Rozstrzygnięciem Nadzorczym z dnia 1 lipca 2015 r. (znak: 

KN.I.4131.1.236.2015.10) - orzekł nieważność ww. uchwały ze względu na istotne naruszenie 

prawa. 

Po wprowadzeniu poprawek, wynikających z ww. Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody 

Wielkopolskiego, poprawiony projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

został piąty raz wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 10 lipca 2015 r. do 7 sierpnia 

2015 r. 

Termin wnoszenia uwag do projektu planu wyznaczono do dnia 21 sierpnia 2015 r. 

W dniu 27 lipca 2015 r. zorganizowano dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie  

planu rozwiązaniami. 

Do projektu planu nie wniesiono żadnych uwag. 
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W dniu 27 sierpnia 2015 r. ponownie przedłożono Radzie Gminy Suchy Las projekt planu,  

wraz z załącznikami, do rozpatrzenia i uchwalenia. 

 

Po uchwaleniu uchwała w sprawie planu, wraz z załącznikami, zostanie przekazana 

Wojewodzie Wielkopolskiemu w celu oceny zgodności z przepisami prawnymi i ogłoszenia  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  

 

 





                                                   

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

 

 

       Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag, o których mowa w art. 17 pkt 14 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

L�. T !"# $%&'(  

Ustalenia projektu z)*+,.

planu dla nieruchomości,  

której dotyczy uwaga –

/ % %! w0( 1 %2345!6(& 74

p$89(:16!'4 %'9;7$ 

Rozstrzygnięcie  

Wójta G)*,. < =�>+<*? >@z�+A>z?,*+

uwagi 

R41wB 12'

C+D. G)*,. < =�>+

u<+E - załącznik do 

Uchwały Nr IX/85/15

z D,*+ 27 sierpnia 2015 r.

u<+E+

nieuwzględniona 

w części 

u<+E+

,*?uwzględniona 

u<+E+

$%1'9F76(46& 

H I J K M N 

HO Prak zgody na jakiekolwiek 

planowane z)*+,.  

< 484%(;1$0;:2o +kAu+a,*?

planie z+E@=�@D+>@<+,*+

przestrzennego. 

W B !":( $:Q%&32 14wB&32

wprowadzone zmiany d@

484%(;1$0;:!'4 p9&6$O  / ,ieuwzględniona / 

IO Prak zgody na przekształce-

nie warunków zabudowy  

z budynków wolnostojących 

na budynki bliźniacze 

* =z?>?E@<?O  

W %! w0( 1 SS %2345!6(& 74

publicznego wglądu:

,+ A?>?,+tU z+VuD@<. )*?=z-

kaniowej jednorodzinnej MN  

dopuszcz@,@: 

+X =.Au@<+,*? ,+ A?>?,+tU

1.MN, 4.MN, 5.MN i 9.MN 

również budynków w zabu-

dowie bliźniaczej,

VX =.Au@<+,*? ,+ A?>?,+tU

7.MN i 8.MN również 

budynków w zabudowie 

szeregowejO  

,*?uwzględniona 

% :1F":( 
- - 



YZ [\]^ _`bcd e] _]fgcbhi

działki o nr ewid. 27/85 

obiektem rekreacyjnoj

lmnqrsvsxy{|v}x j na 

fgcbhi ~�e��be]�gZ 

� ��rnji z II wyłożenia do 

publicznego wglądu:

e] ��\�e�� c_�]�^� b e\ �h�c�

27/85 ustalono przeznaczenie 

terenu pod:

�~b\� � \�^\�]��i oraz usługi 

turystyki | dopuszczeniem 

�b^]��_bh]e�] fgcde^�h g��g`

sportu, rekreacji i gastronomii, 

m. in. pensjonatów.  

vy���_`�ice�be] 

h �_i��� 
- - 

�. [\]^ _`bcd e] c\b`i

wewnętrzną 7ZKDW 

y �s|snqm�y�vy� ��� j jak 

w obowiązującym aktualnie 

planie zagospodarowania 

przestrzennego j �]^b ���`g

pieszego 5KX. 

� �rojekcie zmiany planu 

zaprojektowana jest droga 

wewnętrzna 7.KDW dla 

obsługi komunikacyjnej 

terenów MN.

- e��gh_`�ice�be] j 

�. [\]^ _`bcd e] fgcbhi c\�`

oznaczonych symbolami 

8.KDW oraz 9.KDW

� �rs���{y� |xymv} ��mv�

zaprojektowane są drogi 

wewnętrzne, oznaczone 

symbolami 8.KDW i 9.KDW, 

dla obsługi komunikacyjnej 

terenów o symbolach 12.MN, 

13.MN, 14.MN. 

j e��gh_`�ice�be] j 

�. �rm� |ls�} vm zabudowę 

mieszkaniow� i podział 

q�r�e�h b_e]�_bed��

n}x�s�mxy ��Z��� �YZ���

14.MN.

� �rs���{y� zmiany planu 

ustalono przeznaczenie 

terenów po północnoj|m{�s�-

niej stronie drogi 7KDW pod 

zabudowę mieszkaniow� 

��ceb\bc_�ee� hb�eb��b����  

i oznaczono symbolami 

12.MN, 13.MN, 14.MN. 

j e��gh_`�iceiona j 

 . [\]^ _`bcd e] bf��g`i

komunikacyjną terenów  

z przyległych dróg: 

��Z ¡���vs{|�vym srm|

g�� [�i^��e�� ¢ wyjazdu s�

strony poligonu.

£ h�\��� _ ¤¤¤ hd�b¥�e�] cb

publicznego wglądu:

g��]�beb h���_�e�� c\�`

wewnętrznych ¦§� w uli{�

znajdujące się poza obszarem 

objętym zmianą planu,

h g���i ¨��ceb�_�e�] oraz 

w ulicę Błękitną.

e��gh_`�ice�be]  

h �_i��� 
- - 
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´¹¶ º¶¬¶´ó» ¼½¾¿ À Á½¾¿

ÂÃ ÄÃÅÆÇÈ»É ÊÀËÌÄÍÃÂÀÈ»Î

ÌÄËÏËÐÈ»Î . 

Ñ µ¬±Ò¶®·¹¶ ¯Ó¹´³ µÔ´Õ

ÕÖºÔ±´± µ¬¯¶¯´·¯¶´¹¶

×ËÏËÂó» È ÌØÊÅÈÙÃÚÛ ¼½¾¿  

i 8.MN pod zabudowę 
mieszkaniowa jednorodzinną 
szeregową.  

ÂÀËÆ»ÄÐÙÉÇÂÀÈÂÃ ¸ 

Ü. «¬® ¯°±²³ ´: 

- zmianÉ mi´¹ÓÔ´¶Ò Ý¹¶Ô-

kości działek ÞÕ²±ÝÔ´³·ß

dla budynków na osiedlu,  

w szczególności dla zabu-

dowy szer¶gowej, dla Í×óÏej 

minimalna powierzchnia 

wynosi 200 m
2
,  

¸ zmniejszenie szerokości 

frontów działek na osiedlu. 

Ñ µ¬±Ò¶®·¹¶ zmiany planu dla 

zabudow³ mieszkaniowej 

Ö¯¶¬¶°±Ý¶Ò ustalono: 

¸ minimalną powierzchnię  
działek budowlanych 200 mà

- minimalną szerokość frontu 

nie mniejszą niż 7,20 m

áº±Ó¹Öº ²Ô ¯ÞÕ²±Ý³

mieszkaniowej wolnostojącej 

ustalono:

¸ minimalną powierzchnię  

działek budowlanych 800 mà

- minimalną szerokość frontu 

nie mniejszą niż 20 m, a na 

terenie 7.MN szerokość fr±´ºÕ

nie mniejszą niż 16 m. 

ÂÀËÆ»ÄÐÙÉÇÂÀÈÂÃ ¸ 

âã. äÏÃÍ ÄÐÈÇØ ÂÃ ÄÊÀÃÂÉ

ciągów pieszych (w obowią- 

zującym aktualnie planie 

zagospodarowania przes-

trzennego) na ciągi pieszo- 

-jezdne (KDWx). 

Ñ µ¬±Ò¶®·¹¶ ¯Ó¹´³ µÔ´Õ 

zaprojektowane są 4 tereny 

ciągów µ¹¶Ö¯±-jezdnych  

± Ö³ÓÞ±Ô·ß åæÑç ÂÀËÆ»ÄÐÙÉÇÂÀÈÂÃ  

» ÚÄÉèÚÀ 
- - 

ââ. «¬® ¯°±²³ ´ Ý³®±¬¯³Öº-

nie terenu 14.MN jako 

tymczasowej bazy obsługi 

budowlanej do dnia 31 grud-

nia 2030 roku.                                                                                                          

 

Ñ µ¬±Ò¶®·¹¶ ¯Ó¹´³ µÔ´Õ ²Ô

terenu o symbolu 14.MN 

dopuszczono, do dnia 31 grud-

nia 2030 r±®Õé ÙÈÍÃÙÀÄÃÚêÉ ÅÃÄØ

obsługi budowlanej dla 

terenów objętych zmianą 

planu.   

ÂÀËÆ»ÄÐÙÉÇÂÀÈÂÃ  

» ÚÄÉèÚÀ 
- - 

 



ëałącznik nr 3 

 
do Uchwały Nr IX/85/15 

Rady Gminy Suchy Las  

z dnia 27 sierpnia 2015 r. 

                                                                                                                             w sprawie: zmiany miejscowego planu  

                                                                                                                             zagospodarowania przestrzennego  

                                                                                                                             w miejscowości Biedrusko na terenie  

                                                                                                                             działki o nr ewid. 27/4            

 

 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania,  

zgodnie z przepisami o finansach publicznych 
 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.  

U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) Rada Gminy Suchy Las  

 

nie rozstrzyga 

 

o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 

własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

- ze względu na brak zapisu w sprawie tego rodzaju inwestycji w zmianie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Biedrusko na terenie działki o nr ewid. 27/4. 

 

 


